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اخلطة التنفيذية
ال�سيا�سة الوطنية للجودة يف فل�سطني
1 .1جمال اخلطة التنفيذية

ُو ِ�ض َعت هذه اخلطة التنفيذية ا�ستنادا �إىل ال�سيا�سة الوطنية للجودة يف فل�سطني التي متت امل�صادقة عليها من قبل جمل�س الوزراء الفل�سطيني يف متوز
 .2014وتتناول هذه اخلطة الأهداف والأن�شطة املتعلقة بال�سيا�سات الواردة يف ال�سيا�سة الوطنية للجودة يف فل�سطني مبزيد من الإ�سهاب
والتف�صيل .وعالوة على ذلك ،نّ
تبي اخلطة امل�ؤ�س�سة امل�س�ؤولة ،و�أ�صحاب امل�صلحة ذوي العالقة ،واملوارد الالزمة ،والتكاليف التقديرية ،والنتائج .وينبغي
�أن تتم �إ�ضافة هذه اخلطة �إىل خطط الوزارات ال�سنوية .وف�ضال عن ذلك ،نّ
يتعي عر�ض اخلطة التنفيذية على ال�شركاء والداعمني.

2 .2املقدمة

بعد امل�صادقة على ال�سيا�سة الوطنية للجودة يف فل�سطني يف ّ
متوز � ،2014أن�ش�أ جمل�س الوزراء جلنة وزارية م�شرتكة من الوزارات املعنية .ومت ّثلت املهام
العامة التي �أُنيطت باللجنة يف اعداد خطة عمل مف�صّ لة من �أجل متابعة تنفيذها وحتقيق �أهدافها.
تر�أ�ست وزارة االقت�صاد الوطني اللجن َة ،وجرى تعيني �أع�ضاء اللجنة ممثلني عن وزارة الزراعة ،ووزارة ال�صحة ،ووزارة الأ�شغال العامة والإ�سكان،
وم�ؤ�س�سة املوا�صفات واملقايي�س الفل�سطينية ،ووحدة االعتماد يف وزارة االقت�صاد الوطني .وقد و�ضعت اللجن ُة اخلط َة التنفيذية النهائية يف عام ،2017
و�أق ّر ال�شركاء املعنيني اخلط َة خالل ور�شة عمل عُقدَت يف ّ
متوز .2017

�3 .3إطار ال�سيا�سات واملهام

�سوف ت�شرف اللجنة امل�شرتكة بني الوزارات على عملية التحقق من تنفيذ اخلطة التنفيذية ،حيث مت ّثل اللجن ُة وزار َة االقت�صاد الوطني ،ووزارة ال�صحة،
ووزارة الزراعة ،ووزارة الأ�شغال العامة والإ�سكان ،وم�ؤ�س�سة املوا�صفات واملقايي�س الفل�سطينية �إىل جانب وحدة االعتماد يف وزارة االقت�صاد الوطني.
�سوف تتم �إعادة تنظيم م�ؤ�س�سة املوا�صفات واملقايي�س الفل�سطينية ،بحيث تتولىّ تقدمي خدمات و�ضع املوا�صفات ،وال ّن�شر ،واملعلومات ،و�إجراء تقييم
املطابقة واملرتولوجيا .ولن تتعار�ض هذه الهيكلية مع االهداف املتوخى حتقيقها ،وبالتايل ف�إنها �ستكون مقبولة من الناحية املبدئية على امل�ستوى
الدويل .وتتطابق الهيكلية مع الهيكلية املعتمدة يف �أغلبية البلدان يف العامل .و�سوف تظ ّل وزارة االقت�صاد الوطني الوزار َة املرجعية مل�ؤ�س�سة املوا�صفات
واملقايي�س الفل�سطينية.
يجب �أن تتم مراجعة �إجراءات اعداد التعليمات الفنية الإلزامية لكي متتثل للمتطلبات الدولية ،مثل اتفاق ّيات منظمة التجارة العاملية ب�ش�أن العوائق
الفنية �أمام التجارة وتدابري ال�صحة احليوانية والنباتية �إىل جانب املمار�سات الدولية اجليدة.

4 .4الإطار املنطقي للخطة التنفيذية

ّ
املتوخى يف ال�سيا�سة الوطنية للجودة يف فل�سطني ،نّ
يتعي مراجعة مهام امل�ؤ�س�سات احلالية ،و�إن�شاء
يف �إطار �إن�شاء البنية التحتية للجودة على النحو
هيكليات جديدة ،وتوزيع امل�س�ؤوليات ل�ضمان تنظيم بيئة البنية التحتية للجودة و�إىل تقدمي اخلدمات الالزمة .ويف هذا امل�ضمار ،ت�ستدعي احلاجة اىل
اعتماد نهج متكامل �ضمانا لعدم وقوع �أي تعار�ض يف �أوجه الإ�شراف ،والتداخل ،واالزدواجية ،وحاالت الت�ضارب يف امل�صالح بني امل�ؤ�س�سات املختلفة التي
ت�ش ّكل البنية التحتية الوطنية للجودة وامل�ؤ�س�سات التنظيمية يف فل�سطني.
لقد ُك َّل َفت وزارة االقت�صاد الوطني مب�س�ؤولية الإ�شراف على تنفيذ ال�سيا�سة الوطنية للجودة يف فل�سطني .ولهذا� ،سوف ُتن�شئ الوزار ُة مرك َز تن�سيق
للبنية التحتية الوطنية للجودة ،ي�ساند الوزي َر والوزارة يف متابعة الأن�شطة اليومية التي ت ّت�صل بتنفيذ ال�سيا�سة الوطنية للجودة يف فل�سطني.
يتبع الإطار املنطقي للخطة التنفيذية منطا حمددا� .إذ حتدّد ال َ
أهداف ال�سيا�سات املتعلقة بها والتي بدورها مت جت�سيدها يف قائمة االن�شطة املحددة.
وحتدّد اخلطة التنفيذية م�ساراً �آخر للعمل على نحو �أكرث د ّقة .وتن�صّ على �إجراء �أن�شطة حمددة من �أجل حتقيق النتائج املتو ّقعة التي ترتبط بكلٍ من
الأهداف وال�سيا�سات املرتبطة بها .ومن �ش�أن النتائج املتو ّقعة �أن ت�ضمن جمتمعة حتقيق الهدف املتعلق بال�سيا�سات .ويُظهر ال�شكل � 1أدناه خمططا
تو�ضيحيا للعملية.
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ال�شكل  :1منطق التطبيق
تحُ دّد اخلط ُة الأن�شط َة �أي�ضا من حيث اجلداول الزمنية وامل�س�ؤوليات ،و ُت نّ
بي املخ�ص�صات الوا�سعة يف امليزانية ،حيث من �ش�أن هذه الأن�شطة واملخ�صّ �صات
�أن ت�سهّل التطبيق والإدارة وت�ساعد على �إجراء التقييم النهائي .وي ّت�ضح �أنه لي�س بالإمكان �إجراء كافة التدّخالت والأن�شطة بالتوازي مع بع�ضهما
البعـ�ض� .إذ ت�ستدعي بع�ض التدخالت والأن�شطة االنتظار ريثما يتم االنتهاء من التدخالت والأن�شطة التي ت�سبقها قبل �أن يكون بالإمكان �إيالء االعتبار
لها .وقد �أُخِ َذت هذه التدخالت والأن�شطة بعني االعتبار يف و�ضع اخلطة التنفيذية.

5 .5ال�سيا�سة الوطنية للجودة يف فل�سطني
 1.5الر�ؤية
يكمن الهدف العام الذي ت�صبو ال�سيا�سة الوطنية للجودة �إىل حتقيقه يف حت�سني القدرة التناف�سية لفل�سطني على ال�صعيد الدويل على نحو يُف�ضي �إىل
حت�سني �أداء ال�صادرات ،ويكمن �أي�ضا يف الوقت ذاته يف �ضمان �أن يحظى امل�ستهلكون الفل�سطينيون وبيئتهم على احلماية املالئمة من املنتجات مرتدية
النوعية وغري الآمنة� .أما النتيجة النهائية التي ت�سعى ال�سيا�سة الوطنية للجودة �إىل حتقيقها فهي رفع م�ستوى جودة احلياة التي ينعم بها ال�شعب
الفل�سطيني .وبالتايل ،تتم ّثل ر�ؤية ال�سيا�سة الوطنية للجودة يف فل�سطني يف �إن�شاء بنية حتتية للجودة تتم ّيز بفعاليتها وكفاءتها وحتظى باالعرتاف
الدويل.

� 2.5أهداف �سيا�سة اجلودة

يتم ّثل الهدف الرئي�سي لل�سيا�سة الوطنية للجودة يف فل�سطني �ضمان قبول الب�ضائع واخلدمات الواردة يف فل�سطني من التداول يف الأ�سواق الوطنية
والدولية .وهذا يعني ب�أنه نّ
يتعي العمل على ت�صميم هذه الب�ضائع واخلدمات ،وت�صنيعها ،وتوريدها على نحو يل ّبي متاما احتياجات بائعي التجزئة
ّ
وتتوخى ال�سيا�سة الوطنية للجودة يف فل�سطني حتقيق الأهداف
وامل�شرتين وامل�ستهلكني واجلهات التنظيمية وتوقعاتهم ،ومتطلباتهم جميعا �أو يفوقها.
الثانوية التالية التي من �ش�أنها �أن ت�ساند الهدف الرئي�سي:
�أ .ت�صميم و�إن�شاء بنية حتتية تع َنى باملرتولوجيا ،وتوحيد املوا�صفات ،واالعتماد ،والتفتي�ش ،واالختبار ،ومنح ال�شهادات والتي من �ش�أنها �أن تل ّبي
احتياجات البلد ب�صورة تامة.
 .بم�ساندة تطبيق التقنيات واملمار�سات وتوفري خدمة البنية التحتية الوطنية للجودة تطبيقا ميتثل بو�ضوح للموا�صفات الدولية ذات العالقة،
 .جاعداد منهج وطني م�شرتك وفعال يُع َنى بالتعليمات الفنية الإلزامية يف فل�سطني من �ش�أنه حماية ال�سكان ،واحليوانات والنباتات الربية ،والبيئة
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مبا يف ذلك ت�شريعاتها ذات العالقة -على نحو يل ّبي املتطلبات الدولية ذات العالقة مثل اتفاقيات منظمة التجارة العاملية ب�ش�أن العوائق الفنية�أمام التجارة وتدابري ال�صحة احليوانية والنباتية واملمار�سات الدولية اجليدة،
 .د�إقامة تعاون فعال فيما بني م�ؤ�س�سات البنية التحتية الوطنية للجودة واجلهات التنظيمية الوطنية من جهة ونظرائهم و�شركائهم الدوليني
والتجاريني من جهة اخرى،
	.ـهتطوير املوارد الب�شرية الالزمة مل�ساندة خمتلف برامج املرتولوجيا ،وتوحيد املوا�صفات ،واالعتماد ،وتقييم املطابقة ،والتعليمات الفنية
الإلزامية،
 .ورفع م�ستوى الوعي ب�أهمية اجلودة يف �أو�ساط املوردين وامل�ستهلكني ،وهو ما يعني العمل على �إ�شاعة ثقافة اجلودة واملحافظة عليها يف احلياة
العامة ويف �أو�ساط املجتمع.

اخلطة التنفيذية
الهدف املتعلق بال�سيا�سات ( :)1يتم ّثل الهدف الرئي�سي الذي ت�ضعه ال�سيا�سة الوطنية للجودة يف فل�سطني ن�صب عينيها يف
�ضمان قبول الب�ضائع واخلدمات الواردة او املنتجة يف فل�سطني من التداول يف الأ�سواق الوطنية والدولية.
الوقت
البند

االجراء املتعلق بال�سيا�سات

1.1

تطبيق الإجراءات التي ُتع َنى
بال�سيا�سة الوطنية للجودة يف
فل�سطني وتن�سيقها (الق�سمان
 1.11و 2.11من ال�سيا�سة
الوطنية للجودة يف فل�سطني)

2.1

مراجعة و�/أو اعداد الت�شريعات
التي ُتع َنى بال�سيا�سة الوطنية
للجودة يف فل�سطني
م�ؤ�س�سة املوا�صفات واملقايي�س
الفل�سطينية؛
املرتولوجيا؛
املرتولوجيا القانونية؛
وحدة االعتماد الفل�سطينية؛
والت�شريعات التي ٌتع َنى بتوجيه
و�ضع التعليمات الفنية الإلزامية
مبا فيها مكتب للتعليمات الفنية
الإلزامية (ق�سم  01من ال�سيا�سة
الوطنية للجودة يف فل�سطني)

الن�شاط
ترتيب اجتماعات اللجنة الوزارية
امل�شرتكة من الوزارات وامل�ؤ�س�سات
ل�ضمان �إعداد الإجراءات ذات العالقة
بال�سيا�سة الوطنية للجودة
مراجعة دورية كل �ستة �أ�شهر حول
التقدم الذي مت �إحرازه و�سري العمل
يف تنفيذ اخلطة
االخذ بعني االعتبار للتقدم الذي
يتم اتخاذه يف التنفيذ والبدء
بالإجراء الت�صحيحي
ت�شكيل جلنة لتقييم الفجوات
والتداخل يف القوانني احلالية ذات
العالقة ورفع التو�صيات
�إن�شاء جمموعة عمل تتولىّ م�س�ؤولية
�صياغة الت�شريعات والقوانني اجلديدة
�ضمان التو�صّ ل �إىل توافق يف الآراء يف
م�شاريع القوانني املقرتحة
رفع القوانني �أو التعديالت املقرتحة
اىل جمل�س الوزراء من �أجل امل�صادقة
عليها و�إقرارها من �سيادة الرئي�س
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ر 1ر 2ر 3ر4
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 3.5الإجراءات

يف �إطار �إعداد اخلطة التنفيذيةُ ،ح ّددَت م�ؤ�شرات لكل ن�شاط بغية ر�صد الإجنازات املرتبطة ب�إحراز النتائج املتو ّقعة .و�سوف تنه�ض اللجنة الوزارية
امل�شرتكة من الوزارات ب�أعباء امل�س�ؤولية عن ر�صد هذه امل�ؤ�شرات يف �سبيل حتقيق الأهداف املن�صو�ص عليها يف ال�سيا�سة الوطنية للجودة يف فل�سطني.

 4.5تفا�صيل اخلطة التنفيذية
حيثما ذكرت اجلهات ذات العالقة او م�ؤ�س�سات القطاع اخلا�ص او امل�ؤ�س�سات الداعمة ،يتم حتديدهم ح�سب االتي:
1 .1بناء على حتديد �أو ابداء االهتمام من قبل امل�ؤ�س�سات الداعمة
2 .2م�ؤ�س�سات ذات العالقة مثل م�ؤ�س�سات القطاع اخلا�ص يتم حتديدها بناء على النقا�ش ما بني امل�ؤ�س�سة الرائدة او املنفذة وامل�ؤ�س�سة الداعمة

وهذا يعني ب�أنه نّ
يتعي العمل على ت�صميم هذه الب�ضائع واخلدمات ،وت�صنيعها ،وتوريدها على نحو يل ّبي متاما احتياجات
بائعي التجزئة وامل�شرتين وامل�ستهلكني واجلهات التنظيمية وتوقعاتهم ،ومتطلباتهم جميعا �أو يفوقها.

امل�ؤ�شر /النتيجة

امل�ؤ�س�سة الرائدة /املن ّفذة

�صدور الإجراءات املنا�سبة لتطبيق ال�سيا�سة
الوطنية للجودة

وزارة االقت�صاد الوطني

تقارير املراجعة الدورية

وزارة االقت�صاد الوطني

ّ
مت ال�شروع بالإجراء الت�صحيحي
مت ان�شاء جلنة حتديد التداخل والفجوات
ومقرتحات �سد الفجوات وتقليل التداخل
�إن�شاء جمموعة العمل ورفع م�سودات الت�شريعات
والقوانني اجلديدة
مت تعميم م�شاريع القوانني لإبداء التعليق عليها
واحل�صول على اراء من�سجمة ومتوافقة مع
القوانني املقرتحة
مت �إ�صدار القوانني �أو التعديالت

اجلهات ذات العالقة
�أو امل�ؤ�س�سة الداعمة

اللجنة الوزارية امل�شرتكة من
الوزرات
وزارة االقت�صاد الوطني
وزارة االقت�صاد الوطني
وزارة االقت�صاد الوطني

وزارة االقت�صاد الوطني

الوزارات ،وامل�ؤ�س�سات
التنظيمية ،وممثلي
ال�صناعة والتجارة،
حماية
وممثلني
امل�ستهلك ،واملنظمات
غري احلكومية ذات
م�ؤ�س�سة
العالقة،
املوا�صفات واملقايي�س
الفل�سطينية ،وحدة
االعتماد الفل�سطينية

املوارد والتكلفة التقديرية
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الهدف املتعلق بال�سيا�سات ( :)2يتم ّثل يف :ت�صميم و�إن�شاء بنية حتتية ُتع َنى باملرتولوجيا ،وتوحيد املوا�صفات ،واالعتماد،
تامة.
والتفتي�ش ،واالختبار ،ومنح ال�شهادات والتي من �ش�أنها �أن تل ّبي احتياجات البلد ب�صورة ّ
الوقت
االجراء املتعلق بال�سيا�سات

البند

ال�سنة (�س) 1

الن�شاط
ر1

ر2

ر3

ر4

�س2

�س3

1.2

2.2

تطوير �إجراءات اعداد املوا�صفات

التقييم
x

مراجعة التقييم

اال�سرتاتيجية جاهزة

تطوير هيكلية تنظيمية جديدة
مل�ؤ�س�سة املوا�صفات واملقايي�س
الفل�سطينية واالتفاق ب�ش�أنها من
�أجل بلوغ امل�ستوى الأمثل من
x
اخلدمات التي تُعنَى بو�ضع
املوا�صفات ،واملعلومات ،و�إجراء
تقييم املطابقة
احل�صول على م�صادقة جمل�س ادارة
م�ؤ�س�سة املوا�صفات واملقايي�س
الفل�سطينية والوزارة على تطبيق
الهيكلية اجلديدة
مراجعة النظام احلايل الذي ُيعنَى
x
بو�ضع املوا�صفات ،ون�شرها وتوفري
املعلومات ب�ش�أنها
موائمة النظام مع املمار�سات
الدولية اجليدة -من قبل توجيهات
اللجنة الكهربائية التقنية الدولية
بناء القدرات يف م�ؤ�س�سة
التابعة للمنظمة الدولية لتوحيد
املوا�صفات واملقايي�س
املوا�صفات ،وامللحق  3من اتفاق
الفل�سطينية والتي من �ش�أنها منظمة التجارة العاملية ب�ش�أن
و�ضع املوا�صفات الوطنية
العوائق الفنية �أمام التجارة -ومع
ون�شرها وتوفري املعلومات يف �أية قواعد دولية �أو �إقليمية �أخرى
هذا املجال
ذات عالقة
حتديد معايري الأداء الرئي�سية
وتطبيقها �ضمانا للكفاءة املتوا�صلة
يف اعداد املوا�صفات ،والن�شر و�أنظمة
املعلومات

x

النتائج

�إعادة تنظيم م�ؤ�س�سة
املوا�صفات واملقايي�س
الفل�سطينية ،بحيث تتولىّ
تقدمي خدمات و�ضع
املوا�صفات و�إجراء تقييم
املطابقة
(الق�سم  2.4من ال�سيا�سة
الوطنية للجودة يف فل�سطني)

�إجراء تقييم للأن�شطة التي
ت�ضطلع بها م�ؤ�س�سة املوا�صفات
واملقايي�س الفل�سطينية وحتديد
الأق�سام واملوظفني الالزمني لو�ضع
املوا�صفات و�إجراء تقييم املطابقة.

x

x

x
x

اال�سرتاتيجية اجلديدة

املعايري

�س4

�س5

اخلطة التنفيذية  -ال�سيا�سة الوطنية للجودة يف فل�سطني

م�ساندة تطبيق الأ�ساليب واملمار�سات وتوفري خدمة البنية التحتية للجودة تطبيقا ميتثل بو�ضوح للموا�صفات الدولية ذات
العالقة.

امل�ؤ�شر /النتيجة

امل�ؤ�س�سة الرائدة /املن ّفذة

اجلهات ذات العالقة
�أو امل�ؤ�س�سة الداعمة

توفر تقييم حول الأن�شطة التي ت�ضطلع بها
م�ؤ�س�سة املوا�صفات واملقايي�س الفل�سطينية
وموظفيها

م�ؤ�س�سة املوا�صفات واملقايي�س
الفل�سطينية

توفر الهيكلية التنظيمية اجلديدة والو�صف
الوظيفي املف�صل واملتفق عليه

م�ؤ�س�سة املوا�صفات واملقايي�س ديوان املوظفني العام،
اخلبري اخلارجي
الفل�سطينية

احل�صول على امل�صادقة على الهيكلية اجلديدة
وتطبيقها

وزارة االقت�صاد الوطني

توفر التقرير حول املراجعة

م�ؤ�س�سة املوا�صفات واملقايي�س
الفل�سطينية

اخلبري اخلارجي

توافر الإجراءات اجلديدة التي متتثل
للمتطلبات وتطبيقها

م�ؤ�س�سة املوا�صفات واملقايي�س
الفل�سطينية

اخلبري اخلارجي

مت حتديد م�ؤ�شرات الأداء الرئي�سية
ّ
وا�ستخدامها

م�ؤ�س�سة املوا�صفات واملقايي�س
الفل�سطينية

اخلبري اخلارجي

توفر �إجراءات �إعداد املوا�صفات

م�ؤ�س�سة املوا�صفات واملقايي�س
الفل�سطينية

اخلبري اخلارجي

املوارد والتكلفة التقديرية
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الهدف املتعلق بال�سيا�سات ( :)2يتم ّثل يف :ت�صميم و�إن�شاء بنية حتتية ُتع َنى باملرتولوجيا ،وتوحيد املوا�صفات ،واالعتماد،
والتفتي�ش ،واالختبار ،ومنح ال�شهادات والتي من �ش�أنها �أن تل ّبي احتياجات البلد ب�صورة تا ّمة.
الوقت
البند االجراء املتعلق بال�سيا�سات

ال�سنة (�س) 1

الن�شاط
ر1

3.2

�إن�شاء اللجان الفنية ذات العالقة
يف م�ؤ�س�سة املوا�صفات واملقايي�س
الفل�سطينية ،حيث �ستتولىّ هذه
اللجان م�س�ؤولية اعداد
املوا�صفات طبقا للمبادئ
التوجيهية والقواعد امل�صادق
عليها (الق�سم  4.4من ال�سيا�سة
الوطنية للجودة يف فل�سطني)

4.2

�إن�شاء �شبكة معلومات
فعالة تُعنَى باملوا�صفات
الفنية
والتعليمات
واملحافظة
الإلزامية
عليها من خالل مركز
املعلومات التابع مل�ؤ�س�سة
واملقايي�س
املوا�صفات
ونقطة
الفل�سطينية،
اال�ستعالم للعوائق الفنية
�أمام التجارة ،وم�ؤ�س�سات
القطاع اخلا�ص ذات
العالقة ( الأق�سام ،1.6
 2.6و 3.6من ال�سيا�سة
الوطنية للجودة يف
فل�سطني)

مراجعة هيكلية اللجان الفنية و�آليات عملها مع
الأخذ بعني االعتبار احتياجات الوطن ،وال�صناعة،
وال�سلطة
حتديد االحتياجات الفعلية لإن�شاء جلان فنية
جديدة �أو �إعادة �إن�شاء اللجان الفنية احلالية
�إن�شاء اللجان التي ُتع َنى بو�ضع املوا�صفات ،مبا
فيها جلان العمل الدويل
حتديد االحتياجات الفعلية للقطاعني العام
واخلا�ص من املعلومات والتعبري عنها
حتديد �شبكة املعلومات داخليا وخارجيا من حيث
الن�سخ املطبوعة (الورقية) ،ونظام الطباعة ح�سب
الطلب ،واملوارد الإلكرتونية واملتاحة على
الإنرتنت (خدمات املعلومات الفعلية التي ينبغي
�أن تكون قائمة على تكنولوجيا املعلومات ،مبا
فيها مبيعات ومعايري الطباعة ح�سب الطلب
�ضمانا لأن تكون اخلدمة التي ُتع َنى بتوفري
املعلومات حول املوا�صفات حمدّثة ومالئمة
الحتياجات ال�سوق)
�إعداد و�إن�شاء خدمات حمدثة ُتع َنى بتوفري
املعلومات حول املوا�صفات بالإ�ضافة خلدمة
توعية القطاع اخلا�ص وخدمة ال�شكاوى
واملالحظات على املوا�صفات
مراجعة الأن�شطة التي ت�ضطلع بها
نقطة اال�ستعالم الوطنية للعوائق الفنية
�أمام التجارة ا�ستنادا �إىل املمار�سات
الدولية اجليدة
�إعادة هند�سة نقطة اال�ستعالم الوطنية
للعوائق الفنية �أمام التجارة (�إن�شاء نقطة
ا�ستعالم وطنية ت�ؤدي وظيفتها على النحو
املطلوب يف اتفاق منظمة التجارة العاملية
ب�ش�أن العوائق الفنية �أمام التجارة)
و�ضع �إجراء ب�ش�أن تبادل املعلومات
و�ضع ترتيبات ب�ش�أن التعاون ما بني م�ؤ�س�سة
املوا�صفات واملقايي�س الفل�سطينية ووحدة منظمة
التجارة العاملية (وزارة االقت�صاد الوطني) واجلهات
ذات العالقة من القطاع اخلا�ص
تنظيم ور�شة عمل لن�شر املعلومات

ر2

ر3

ر4

�س2

�س3

x
x
x

x

x

x

x

x

x

x
x
x

x
x

�س4

�س5
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م�ساندة تطبيق الأ�ساليب واملمار�سات وتوفري خدمة البنية التحتية للجودة تطبيقا ميتثل بو�ضوح للموا�صفات الدولية ذات
العالقة.

امل�ؤ�شر /النتيجة

توافر تقرير حول املراجعة
و�ضع قائمة باللجان الفنية التي
يتعي �إن�شا�ؤها
نّ
توفر قائمة الهيكلية اجلديدة
و�إن�شاء اللجان الفنية

امل�ؤ�س�سة الرائدة /املن ّفذة

اجلهات ذات العالقة
�أو امل�ؤ�س�سة الداعمة

م�ؤ�س�سة املوا�صفات واملقايي�س الفل�سطينية
م�ؤ�س�سة املوا�صفات واملقايي�س الفل�سطينية
م�ؤ�س�سة املوا�صفات واملقايي�س الفل�سطينية

القطاعان العام واخلا�ص،
القطاع الأكادميي

توفر تقرير حول املراجعة

م�ؤ�س�سة املوا�صفات واملقايي�س الفل�سطينية

وزارة ال�صحة ،وزارة الزراعة،
اجلهات ذات العالقة من
القطاع اخلا�ص

توفر تقرير حول املراجعة

م�ؤ�س�سة املوا�صفات واملقايي�س الفل�سطينية

�سجالت التدقيق الداخلي

م�ؤ�س�سة املوا�صفات واملقايي�س الفل�سطينية،
وزارة االقت�صاد الوطني

توفر تقرير املراجعة

وزارة االقت�صاد الوطني

يظهر تقرير التدقيق الداخلي
�إعادة الهند�سة

وزارة االقت�صاد الوطني

توفر الإجراء

وزارة االقت�صاد الوطني

توقيع مذكّرة تفاهم ب�ش�أن التعاون
وتطبيقها

م�ؤ�س�سة املوا�صفات واملقايي�س الفل�سطينية،
وزارة االقت�صاد الوطني ،اجلهات ذات
العالقة من القطاع اخلا�ص

مت عقد ور�شة العمل

م�ؤ�س�سة املوا�صفات واملقايي�س الفل�سطينية،
اجلهات ذات العالقة من القطاع اخلا�ص

املوارد والتكلفة التقديرية
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الهدف املتعلق بال�سيا�سات ( :)2يتم ّثل يف :ت�صميم و�إن�شاء بنية حتتية ُتع َنى باملرتولوجيا ،وتوحيد املوا�صفات ،واالعتماد،
والتفتي�ش ،واالختبار ،ومنح ال�شهادات والتي من �ش�أنها �أن تل ّبي احتياجات البلد ب�صورة تا ّمة.
الوقت
البند االجراء املتعلق بال�سيا�سات

ال�سنة (�س) 1

الن�شاط
ر1

ر2

ر3

ر4

�س2

�س3

�س4

�س5

املرتولوجيا

5.2

�إعادة تنظيم الإدارة
العامة للمرتولوجيا يف
املوا�صفات
م�ؤ�س�سة
واملقايي�س الفل�سطينية
(الق�سم  2.4من
الوطنية
ال�سيا�سة
للجودة يف فل�سطني)

6.2

املرتولوجيا
معايري
الوطنية :بناء القدرات
(ق�سم  1.3.4من
الوطنية
ال�سيا�سة
للجودة يف فل�سطني)

و�ضع هيكلية تنظيمية حم ّدثة للإدارة
العامة التي حظيت على م�صادقة
الهيئة ذات العالقة
و�ضع �سيا�سة وطنية تُعنَى باملرتولوجيا
�إىل جانب خطتها التنفيذية
التعاون مع املنظمات الإقليمية
والدولية ذات العالقة
�إجراء م�سوحات لتحديد احتياجات
القطاعني العام واخلا�ص يف جمال
املرتولوجيا

x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

و�ضع نظام ب�ش�أن معايري املرتولوجيا
الوطنية لن�شر وحدات املرتولوجيا
القانونية وفقا الحتياجات البلد

ت�شجيع اجلهات ذات العالقة امل�ؤهلني
فنيا على �إن�شاء خمتربات املعايرة
وم�ساعدتهم يف ذلك من �أجل امل�ساهمة
يف توفري خدمات املعايرة
�إجراء م�سوحات حول �إن�شاء امل�ؤ�س�سات
املخ ّولة و�إذا اقت�ضى الأمر تفوي�ض
هذه امل�ؤ�س�سات بالقيام مبهام حمددة
�ضمان �إمكانية تت ّبع معايري املرتولوجيا
الوطنية للنظام الدويل للوحدات
الإعداد العتماد اخلدمات التي
يقدمها املعهد الوطني للمرتولوجيا
العمل �صوب �ضمان ا�ستقاللية املعهد
الوطني للمرتولوجيا

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
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م�ساندة تطبيق الأ�ساليب واملمار�سات وتوفري خدمة البنية التحتية للجودة تطبيقا ميتثل بو�ضوح للموا�صفات الدولية ذات
العالقة.

امل�ؤ�شر /النتيجة

ّ
متت امل�صادقة على هيكلية الإدارة
العامة ب�صفتها املعهد الوطني
الفل�سطيني للمرتولوجيا
توفر ال�سيا�سة الوطنية التي
تُعنَى باملرتولوجيا
الع�ضوية يف املنظمات ذات
العالقة

امل�ؤ�س�سة الرائدة /املن ّفذة

م�ؤ�س�سة املوا�صفات واملقايي�س
م�ؤ�س�سة املوا�صفات واملقايي�س الفل�سطينية

وزارة االقت�صاد
الوطني

م�ؤ�س�سة املوا�صفات واملقايي�س
الفل�سطينية ،وزارة االقت�صاد الوطني

توفر تقارير حول الدرا�سات
اال�ستق�صائية

م�ؤ�س�سة املوا�صفات واملقايي�س الفل�سطينية

مت احل�صول على معايري
املرتولوجيا الوطنية وو�ضعها

م�ؤ�س�سة املوا�صفات واملقايي�س الفل�سطينية

توفري برامج امل�ساعدة وتطبيقها

م�ؤ�س�سة املوا�صفات واملقايي�س الفل�سطينية

منح امل�صادقة

م�ؤ�س�سة املوا�صفات واملقايي�س الفل�سطينية

توفر �سجالت حول �إمكانية
التتّبع

م�ؤ�س�سة املوا�صفات واملقايي�س الفل�سطينية

مت اعتماد اخلدمات التي
يقدمها املعهد الوطني
للمرتولوجيا
املعهد الوطني للمرتولوجيا
امل�ستقل يقوم بوظائفه

اجلهات ذات العالقة
�أو امل�ؤ�س�سة الداعمة

املوارد والتكلفة التقديرية

امل�ؤ�س�سات املهنية،
القطاع اخلا�ص

املوارد املالية الالزمة للحفاظ
على معايري املرتولوجيا
الوطنية

املختربات اخلا�صة،
اجلامعات ،البلديات،
اجلهات ذات العالقة
من القطاع اخلا�ص

م�ؤ�س�سة املوا�صفات واملقايي�س الفل�سطينية
م�ؤ�س�سة املوا�صفات واملقايي�س الفل�سطينية

وزارة االقت�صاد
الوطني
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الهدف املتعلق بال�سيا�سات ( :)2يتم ّثل يف :ت�صميم و�إن�شاء بنية حتتية ُتع َنى باملرتولوجيا ،وتوحيد املوا�صفات ،واالعتماد،
والتفتي�ش ،واالختبار ،ومنح ال�شهادات والتي من �ش�أنها �أن تل ّبي احتياجات البلد ب�صورة تا ّمة.
الوقت
البند االجراء املتعلق بال�سيا�سات

ال�سنة (�س) 1

الن�شاط
ر1

7.2

املرتولوجيا :تقدمي الدعم
الن�شط خلدمات املعايرة يف
فل�سطني
(لق�سم  2.3.4من
ال�سيا�سة الوطنية للجودة
يف فل�سطني)

8.2

املرتولوجيا:
حتديث �أن�شطة الأوزان
واملقايي�س التي تنفذها
م�ؤ�س�سة املوا�صفات
واملقايي�س الفل�سطينية
�إىل م�ستوى املرتولوجيا
القانونية
(الق�سم  2.3.4من
ال�سيا�سية الوطنية
اخلا�صة باجلودة يف
فل�سطني)

�إجراء م�سوحات حول الأنواع الأكرث
ا�ستخداما من �أدوات القيا�س يف جمال
املرتولوجيا ال�صناعية لدعم تطوير
خدمات املعايرة خا�صة بكل منها
تطوير جماالت خدمات املعايرة
وتو�سيع نطاقها لكي تلبي احتياجات
القطاعات املختلفة
�إن�شاء نظام املرتولوجيا القانونية ومراجعة
التعليمات الفنية الإلزامية املرتبطة
باملرتولوجيا القانونية لكي تتفق مع
تو�صيات املنظمة الدولية لعلم املرتولوجيا
القانونية ،والتوجيهات الأوروبية ،واملوا�صفات
الدولية ذات العالقة

x

ر2
x

ر3
x

ر4
x

�س2

x

x

x

x

x

x

حتديد فئات �أدوات القيا�س اخلا�ضعة
للرقابة القانونية

x

x

x

x

x

و�ضع الإطار القانوين وبدء اجلهات
املخت�صة بالتنفيذ يف جمال
املرتولوجيا

x

x

x

x

x

رفع م�ستوى الوعي حول الأهمية
التي يكت�سبها املرتولوجيا يف املجتمع

x

x

x

x

x

�س3

x

x

�س4

x

x

�س5

x

x

االعتماد
و�ضع الهيكلية التنظيمية لوحدة
االعتماد الفل�سطينية
9.2

�إن�شاء وحدة االعتماد
الفل�سطينية (الق�سم
 2.4من ال�سيا�سة
الوطنية للجودة يف
فل�سطني)

و�ضع الت�شريع الذي ُيعنَى بنظام
االعتماد
تعيني املوظفني الالزمني وت�أهيل
مدققني

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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م�ساندة تطبيق الأ�ساليب واملمار�سات وتوفري خدمة البنية التحتية للجودة تطبيقا ميتثل بو�ضوح للموا�صفات الدولية ذات
العالقة.

امل�ؤ�س�سة الرائدة /املن ّفذة

اجلهات ذات العالقة
�أو امل�ؤ�س�سة الداعمة

توفر الدرا�سات اال�ستق�صائية

م�ؤ�س�سة املوا�صفات واملقايي�س

وزارة االقت�صاد
الوطني

توفر املزيد من خدمات املعايرة

م�ؤ�س�سة املوا�صفات واملقايي�س الفل�سطينية

توافر التعليمات الفنية
الإلزامية
حتديد امل�س�ؤوليات التي ت�ضطلع
بها اجلهات الفاعلة املختلفة
ب�صورة وا�ضحة

وزارة االقت�صاد الوطني ،م�ؤ�س�سة
املوا�صفات واملقايي�س الفل�سطينية

توفر قائمة ب�أدوات القيا�س
اخلا�ضعة للرقابة القانونية

وزارة االقت�صاد الوطني ،م�ؤ�س�سة
املوا�صفات واملقايي�س الفل�سطينية

امل�ؤ�شر /النتيجة

ت�ضطلع اجلهات املخت�صة يف
جمال املرتولوجيا بعملها وفق
القانون
مت و�ضع برنامج ُيعنَى برفع
م�ستوى الوعي

وزارة االقت�صاد الوطني

م�ؤ�س�سة املوا�صفات واملقايي�س
الفل�سطينية،
وزارة االقت�صاد الوطني

موا�صلة تنفيذ الهيكلية
اجلديدة

وحدة االعتماد الفل�سطينية ،وزارة
االقت�صاد الوطني

�إ�صدار الت�شريع

وحدة االعتماد الفل�سطينية ،وزارة
االقت�صاد الوطني

املوظفني امل�ؤهلني واملدققني
الرئي�سني

وحدة االعتماد الفل�سطينية

املوارد والتكلفة التقديرية

م�ؤ�س�سة املوا�صفات املوارد املالية الالزمة للحفاظ
على معايري املرتولوجيا
واملقايي�س الفل�سطينية
الوطنية
الوزارات ،البلديات،
اجلامعات ،جمعيات
حماية امل�ستهلك

م�ؤ�س�سة املوا�صفات
واملقايي�س الفل�سطينية،
وزارة ال�صحة ،وزارة
االقت�صاد الوطني ،النقابات
املهنية ذات ال�صلة
وحدة االعتماد
الفل�سطينية
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الهدف املتعلق بال�سيا�سات ( :)2يتم ّثل يف :ت�صميم و�إن�شاء بنية حتتية ُتع َنى باملرتولوجيا ،وتوحيد املوا�صفات ،واالعتماد،
تامة.
والتفتي�ش ،واالختبار ،ومنح ال�شهادات والتي من �ش�أنها �أن تل ّبي احتياجات البلد ب�صورة ّ
الوقت
البند

االجراء املتعلق بال�سيا�سات

ال�سنة (�س) 1

الن�شاط
تنظيم جلنة االعتماد واللجان الفنية

ر1

ر2

ر3

ر4

x

x

x

x

�س2

�س3

�س4

�س5

x

x

x

x

االن�ضمام للجهاز العربي لالعتماد،
واملنظمة الدولية العتماد املختربات،
ومنتدى االعتماد الدويل

10.2

و�ضع نظام �إدارة اجلودة لوحدة االعتماد
الفل�سطينية وفقا للمتطلبات الدولية
التق ّدم بطلب للح�صول على و�ضع
موقع على االعرتاف املتبادل مع
املنظمة الدولية العتماد املختربات
ومنتدى االعتماد الدويل و�إجراء
تقييمات م�سبقة

بناء القدرات يف وحدة
االعتماد الفل�سطينية
على
واحل�صول
االعرتاف الدويل بها
(الق�سم  5.4من
الوطنية
ال�سيا�سة
للجودة يف فل�سطني)
اتخاذ الرتتيبات الالزمة لإجراء
تقييم النظراء وت�صحيح حاالت عدم
املطابقة مع اجلهاز العربي لالعتماد
التح ّول �إىل طرف موقّع على اتفاقية
االعرتاف املتعددة الأطراف /ترتيب
االعرتاف املتعدد الأطراف اخلا�ص
باملنظمة الدولية العتماد املختربات
ومنتدى االعتماد الدويل

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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م�ساندة تطبيق الأ�ساليب واملمار�سات وتوفري خدمة البنية التحتية للجودة تطبيقا ميتثل بو�ضوح للموا�صفات الدولية ذات
العالقة.

امل�ؤ�شر /النتيجة
�إن�شاء جلنة االعتماد
مت احل�صول على الع�ضوية يف اجلهاز
العربي لالعتماد و�سيتم احل�صول
على الع�ضوية يف كل من املنظمة
الدولية العتماد املختربات ومنتدى
االعتماد الدويل بحلول عام 2022
اعداد نظام �إدارة اجلودة والبدء
بتطبيقها بحلول عام 2021

امل�ؤ�س�سة الرائدة /املن ّفذة

اجلهات ذات العالقة
�أو امل�ؤ�س�سة الداعمة

وحدة االعتماد الفل�سطينية

الأطراف ذات ال�صلة

وحدة االعتماد الفل�سطينية

وحدة االعتماد
الفل�سطينية

وحدة االعتماد الفل�سطينية

وحدة االعتماد
الفل�سطينية

تقييم م�سبق ملا قبل التقييم
التناظري
اجراء التقييم التناظري

وحدة االعتماد الفل�سطينية

�إجراء التقييم

وحدة االعتماد الفل�سطينية

االعرتاف

اتفاقية
الأطراف
ترتيب االعرتاف
الأطراف

املتعددة
املتعدد

وحدة االعتماد الفل�سطينية

وحدة االعتماد
الفل�سطينية
اجلهاز العربي
لالعتماد ،وحدة
االعتماد
الفل�سطينية
اجلهاز العربي لالعتماد،
املنظمة الدولية العتماد
املختربات ،منتدى
االعتماد الدويل ،وحدة
االعتماد الفل�سطينية

املوارد والتكلفة التقديرية
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الهدف املتعلق بال�سيا�سات ( :)2يتم ّثل يف :ت�صميم و�إن�شاء بنية حتتية ُتع َنى باملرتولوجيا ،وتوحيد املوا�صفات ،واالعتماد،
تامة.
والتفتي�ش ،واالختبار ،ومنح ال�شهادات والتي من �ش�أنها �أن تل ّبي احتياجات البلد ب�صورة ّ
الوقت
البند

االجراء املتعلق بال�سيا�سات

ال�سنة (�س) 1

الن�شاط
ر1

ر2

ر3

ر4

�س2

�س3

�س4

�س5

تقييم املطابقة
جتري وحدة االعتماد الفل�سطينية
الدرا�سة اال�ستق�صائية ،وت�ضع خطة
رئي�سية تُعنَى بالتطوير امل�ستقبلي
للقطاعات ذات الأولوية وذلك
بالتعاون مع وزارة االقت�صاد الوطني.
�إجراء تقييم حول القدرة الإجمالية
للمختربات ومنح ال�شهادات املتوفرة
يف البلد
حتديد احتياجات فل�سطني فيما
يتعلق مبنح ال�شهادات ،و�إعداد خطة
رئي�سية لبناء القدرات املطلوبة
تطوير �أنظمة منح ال�شهادات
ت�شكيل جمموعة من (للمنتَجات ،الأنظمة الإدارية،
مزودي خدمة تقييم واملوظفني ،واخلدمات)
ّ
القطاعني
يف
املطابقة
منح االعتماد خلدمات منح ال�شهادات
العام واخلا�ص ،بحيث التي تقدمها م�ؤ�س�سة املوا�صفات
ميكنهم �أن يقدموا واملقايي�س الفل�سطينية وهيئات منح
 11.2اخلدمات التي تتمتع ال�شهادات الأخرى من القطاعني
بالكفاءة الفنية يف حالة العام واخلا�ص وفقا للخطة
التعليمات
الفنية الرئي�سية التي تُعنَى بالتطوير
6.4
إلزامية(الق�سم
ال
امل�ستقبلي.
من ال�سيا�سة الوطنية
حتديد احتياجات فل�سطني من
للجودة يف فل�سطني)
خدمات الفح�ص والتفتي�ش وتطوير
خطة رئي�سية لبناء القدرات املطلوبة
تطوير خدمات الفح�ص والتفتي�ش

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

اعتماد خدمات الفح�ص والتفتي�ش
توقيع اتفاقيات اعرتاف متبادل مع
الأ�سواق امل�ستهد َفة
تطوير �إجراءات معتمدة للفح�ص
والتفتي�ش
ربط نظام امل�شرتيات احلكومي
مبتطلبات املطابقة

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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م�ساندة تطبيق الأ�ساليب واملمار�سات وتوفري خدمة البنية التحتية للجودة تطبيقا ميتثل بو�ضوح للموا�صفات الدولية ذات
العالقة.

امل�ؤ�شر /النتيجة

امل�ؤ�س�سة الرائدة /املن ّفذة

اجلهات ذات العالقة �أو امل�ؤ�س�سة
الداعمة

و�ضع خطة رئي�سية تُعنى
بالتطوير امل�ستقبلي

وزارة االقت�صاد الوطني ،وحدة االعتماد
الفل�سطينية

م�ؤ�س�سة املوا�صفات واملقايي�س
الفل�سطينية ،وزارة الزراعة ،وزارة
ال�صحة ،اجلهات ذات العالقة من
القطاع اخلا�ص

توفر تقرير حول التقييم

توفر اخلطة الرئي�سية

�إن�شاء نظام منح ال�شهادات

م�ؤ�س�سة املوا�صفات واملقايي�س
الفل�سطينية ،وزارة الزراعة ،وزارة
وزارة االقت�صاد الوطني ،وحدة االعتماد
ال�صحة ،القطاع الأكادميي ،اجلهات
الفل�سطينية
ذات العالقة من القطاع اخلا�ص
اجلهات ذات العالقة من القطاع
وزارة االقت�صاد الوطني ،م�ؤ�س�سة املوا�صفات
اخلا�ص
واملقايي�س الفل�سطينية ،وحدة االعتماد الفل�سطينية
�سلطة جودة البيئة ،وزارة
الزراعة ،وزارة العمل ،وزارة
م�ؤ�س�سة املوا�صفات واملقايي�س
ال�صحة ،اجلهات ذات العالقة
الفل�سطينية
من القطاع اخلا�ص

حتقيق االعتماد

م�ؤ�س�سة املوا�صفات واملقايي�س
الفل�سطينية

وزارة االقت�صاد الوطني ،وحدة
االعتماد الفل�سطينية ،م�ست�شار
خا�ص ،اجلهات ذات العالقة من
القطاع اخلا�ص

توفر اخلطة الرئي�سية

وزارة االقت�صاد الوطني،
وحدة االعتماد الفل�سطينية

م�ؤ�س�سة املوا�صفات واملقايي�س
الفل�سطينية ،الوزارات ذات
العالقة

�إن�شاء خدمات الفح�ص والتفتي�ش
حتقيق االعتماد
توقيع
املتبادل

اتفاقيات

االعرتاف

م�ؤ�س�سة املوا�صفات واملقايي�س
الفل�سطينية ،الوزارات ذات العالقة
م�ؤ�س�سة املوا�صفات واملقايي�س
الفل�سطينية ،الوزارات ذات العالقة
وزارة االقت�صاد الوطني

توفر الإجراءات

وزارة االقت�صاد الوطني

ت�ستند جودة امل�شرتيات احلكومية
�إىل متطلبات اجلودة املحددة

وزارة املالية والتخطيط

القطاع الأكادميي ،اجلهات ذات
العالقة من القطاع اخلا�ص

الوزارات وامل�ؤ�س�سات ذات
العالقة
الوزارات وامل�ؤ�س�سات ذات
العالقة
وزارة االقت�صاد الوطني ،الوزارات
وامل�ؤ�س�سات ذات العالقة

املوارد والتكلفة
التقديرية

21

اخلطة التنفيذية  -ال�سيا�سة الوطنية للجودة يف فل�سطني

22

الهدف املتعلق بال�سيا�سات ( :)2يتم ّثل يف :ت�صميم و�إن�شاء بنية حتتية ُتع َنى باملرتولوجيا ،وتوحيد املوا�صفات ،واالعتماد،
تامة.
والتفتي�ش ،واالختبار ،ومنح ال�شهادات والتي من �ش�أنها �أن تل ّبي احتياجات البلد ب�صورة ّ
الوقت
البند

االجراء املتعلق بال�سيا�سات

ال�سنة (�س) 1

الن�شاط
ر1

ر2

ر3

ر4

�س2

�س3

�س4

�س5

االت�صال الدويل
و�ضع خطة وطنية لتحديد �أولويات
امل�شاركة بن�شاطات يف االن�ضمام للمنظمات الإقليمية
منظمات البنية التحتية والدولية ذات ال�صلة التي تُعنَى
للجودة على امل�ستويني بالبنية التحتية الوطنية للجودة
 12.2الإقليمي والدويل ذات االن�ضمام للمنظمات الإقليمية
ال�صلة بفل�سطني (الق�سم والدولية التي تُعنَى بالبنية التحتية
 8من البنية التحتية الوطنية للجودة
تن�شيط امل�شاركة يف املنظمات
الوطنية للجودة)
الإقليمية والدولية لعك�س اهتمام
فل�سطني

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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م�ساندة تطبيق الأ�ساليب واملمار�سات وتوفري خدمة البنية التحتية للجودة تطبيقا ميتثل بو�ضوح للموا�صفات الدولية ذات
العالقة.

امل�ؤ�س�سة الرائدة /املن ّفذة

اجلهات ذات العالقة �أو امل�ؤ�س�سة
الداعمة

توفري اخلطة الوطنية

وزارة االقت�صاد الوطني ،وحدة االعتماد
الفل�سطينية ،م�ؤ�س�سة املوا�صفات
واملقايي�س الفل�سطينية

اجلهات ذات العالقة من القطاع
اخلا�ص

ت�أمني الع�ضوية

وزارة االقت�صاد الوطني ،وحدة االعتماد
الفل�سطينية ،م�ؤ�س�سة املوا�صفات
واملقايي�س الفل�سطينية

امل�ؤ�شر /النتيجة

عدد الع�ضويات التي مت ت�أمينها
والفعاليات التي مت ح�ضورها

م�ؤ�س�سة املوا�صفات واملقايي�س
الفل�سطينية

املوارد والتكلفة
التقديرية
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الهدف املتعلق بال�سيا�سات (:)3اعداد منهج وطني م�شرتك وفعال يُع َنى بالتعليمات الفنية الإلزامية يف فل�سطني من �ش�أنه حماية ال�سكان،
واحليوانات والنباتات الربية ،والبيئة مبا يف ذلك ت�شريعاتها ذات العالقة -على نحو يل ّبي املتطلبات الدولية ذات العالقة مثل اتفاقيات
منظمة التجارة العاملية ب�ش�أن العوائق الفنية �أمام التجارة وتدابري ال�صحة احليوانية والنباتية واملمار�سات الدولية اجليدة،
الوقت
البند

االجراء املتعلق بال�سيا�سات

1.3

تو�ضيح احلدود
وامل�س�ؤوليات يف جمال
اعداد التعليمات الفنية
الإلزامية وتطبيقها
(الق�سم  1.7.4من
ال�سيا�سة الوطنية للجودة
يف فل�سطني)

2.3

�إعداد و�إ�صدار الدليل
القانوين ب�ش�أن التعليمات
الفنية الإلزامية
(الق�سم  2.7.4من
ال�سيا�سة الوطنية للجودة
يف فل�سطني)

3.3

تتولىّ الوزارات �إن�شاء
اجلهات التنظيمية
املالئمة بالتن�سيق مع
مكتب التعليمات الفنية
الإلزامية
(الق�سم  3.8من ال�سيا�سة
الوطنية للجودة يف
فل�سطني)

ال�سنة (�س) 1

الن�شاط

�إزالة �أوجه التعار�ض حيثما وجدت
امل�صادقة على النظام الداخلي اخلا�ص
بالتعليمات الفنية الإلزامية ،مبا فيها
امل�س�ؤوليات املحددة التي ي�سندها جمل�س
الوزراء �إىل الهيئات التنظيمية

ر1

ر2

ر3

ر4

x

x

x

x

�س2

�س3

x

ت�شكيل فريق وطني للتعليمات الفنية
الإلزامية على النحو املو�صوف يف الق�سم
1.7.4

x

�إن�شاء مركز تن�سيق وطني للتعليمات
الفنية الإلزامية يف كل وزارة

x

و�ضع �إجراءات ومناذج ُتع َنى بالتعليمات
الفنية الإلزامية يف فل�سطني واالتفاق
ب�ش�أنها

x

ال�شروع ب�إعداد جمموعة القوانني
اخلا�صة بالتعليمات الفنية الإلزامية
التي حتتوي على مناذج و�ضع التعليمات
وتطبيقها

x

�إن�شاء نقاط مرجعية للتعليمات الفنية
الإلزامية يف كل وزارة ذات عالقة

تدريب املوظفني على و�ضع التعليمات
الفنية الإلزامية ،وحتليل املخاطر،
ومراقبة الأ�سواق ،وتطبيق العقوبات

�س4

x

x

�س5
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�إقامة تعاون فعال فيما بني م�ؤ�س�سات البنية التحتية الوطنية للجودة واجلهات التنظيمية الوطنية من جهة ونظرائهم
و�شركائهم الدوليني والتجاريني من جهة �أخرى

اجلهات ذات العالقة
�أو امل�ؤ�س�سة الداعمة

امل�ؤ�شر /النتيجة

امل�ؤ�س�سة الرائدة /املن ّفذة

�إزالة �أوجه التعار�ض حيثما وجدت

الوزارات ذات العالقة

متت امل�صادقة على الهيكلية
والنظام الداخلي

وزارة االقت�صاد الوطني

ت�شكيل الفريق الذي يت�سم
بالن�شاط
�إن�شاء فريق التعليمات الفنية
الإلزامية وت�شغيله

وزارة االقت�صاد الوطني

النظام الداخلي

�إن�شاء مراكز التن�سيق اخلا�صة
بالتعليمات الفنية الإلزامية

الوزارات املعنية

النظام الداخلي

وزارة االقت�صاد الوطني،
فريق التعليمات الفنية الإلزامية

النظام الداخلي

توفر مناذج حول التعليمات الفنية
الإلزامية التي مت االتفاق ب�ش�أنها

توفر جمموعة القوانني حول
التعليمات الفنية الإلزامية

�إن�شاء النقاط املرجعية
�إن�شاء الوكاالت ذات العالقة التي
ُتع َنى بالتعليمات الفنية الإلزامية
تدريب املوظفني املعنيني -توفر
�سجالت التدريب

وزارة االقت�صاد الوطني ،الوزارة ذات
العالقة،
مكتب التعليمات الفنية الإلزامية

وزارة االقت�صاد الوطني ،الوزارات ذات
العالقة ،مكتب التعليمات الفنية الإلزامية

الوزارات

املوارد والتكلفة التقديرية

الوزارات،
امل�ؤ�س�سات التنظيمية� ،إزالة �أوجه التعار�ض حيثما
م�ؤ�س�سة املوا�صفات وجدت
واملقايي�س الفل�سطينية

الوزارات ذات العالقة،
اجلهات التنظيمية� ،إ�صدار التوجيه القانوين ب�ش�أن
وم�ؤ�س�سة املوا�صفات التعليمات الفنية الإلزامية
واملقايي�س الفل�سطينية
الوزارات ذات العالقة،
واجلهات التنظيمية،
وم�ؤ�س�سة املوا�صفات
واملقايي�س الفل�سطينية

و�ضع النظام الداخلي
�إن�شاء مكتب التعليمات الفنية
الإلزامية

�إن�شاء النقاط املرجعية
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الهدف املتعلق بال�سيا�سات (:)3اعداد منهج وطني م�شرتك وفعال يُع َنى بالتعليمات الفنية الإلزامية يف فل�سطني من �ش�أنه حماية ال�سكان،
واحليوانات والنباتات الربية ،والبيئة مبا يف ذلك ت�شريعاتها ذات العالقة -على نحو يل ّبي املتطلبات الدولية ذات العالقة مثل اتفاقيات
منظمة التجارة العاملية ب�ش�أن العوائق الفنية �أمام التجارة وتدابري ال�صحة احليوانية والنباتية واملمار�سات الدولية اجليدة،

البند

االجراء املتعلق بال�سيا�سات

4.3

�إن�شاء مكتب للتعليمات
الفنية الإلزامية يف وزارة
االقت�صاد الوطني

الن�شاط
�إن�شاء مكتب للتعليمات الفنية الإلزامية
وتخ�صي�ص ما يلزم من امليزانية ،ومكاتب
وموظفني
�إن�شاء فريق التعليمات الفنية الإلزامية من
خالل و�ضع هيكلية �أكرث ر�سمية ودائمة

الوقت

ال�سنة (�س) 1
ر1

ر2

ر3

ر4

�س2

�س3

�س4

�س5

x

x

ال�شروع ب�إجراء مراجعة لكافة التعليمات
الفنية الإلزامية املعدّة حديثا يف
الوزارات كلها

x

ال�شروع ب�إعداد برنامج يُع َنى مبراجعة
كل التعليمات الفنية الإلزامية الواردة يف
جمموعات القوانني ملالئمتها مع النهج
اجلديد والعمل على مراقبة الربنامج

x

x

x
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�إقامة تعاون فعال فيما بني م�ؤ�س�سات البنية التحتية الوطنية للجودة واجلهات التنظيمية الوطنية من جهة ونظرائهم
و�شركائهم الدوليني والتجاريني من جهة �أخرى

امل�ؤ�شر /النتيجة

امل�ؤ�س�سة الرائدة /املن ّفذة

اجلهات ذات العالقة
�أو امل�ؤ�س�سة الداعمة

املوارد والتكلفة التقديرية

�إن�شاء مكتب التعليمات الفنية
الإلزامية

وزارة االقت�صاد الوطني

النظام الداخلي

ت�شكيل الفريق

وزارة االقت�صاد الوطني

ت�شكيل الفريق

عملية املراجعة جارية

مكتب التعليمات الفنية الإلزامية

تدريب الفريق

توفر النتائج حول املراقبة

مكتب التعليمات الفنية الإلزامية

تدريب الفريق
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الهدف املتعلق بال�سيا�سات ( :)4تطوير املوارد الب�شرية الالزمة مل�ساندة خمتلف الربامج التي ُتع َنى باملرتولوجيا ،وتوحيد
املوا�صفات ،واالعتماد ،وتقييم املطابقة ،والتعليمات الفنية الإلزامية

البند

االجراء املتعلق بال�سيا�سات

1.4

�إن�شاء برامج تعليمية
مب�ستوى التعليم الثانوي
واجلامعي فيما يتعلق
ب�أنظمة �إدارة اجلودة،
واجلودة ال�شاملة،
(الق�سم  5من ال�سيا�سة
الوطنية للجودة يف
فل�سطني)

2.4

�إن�شاء تدريب متخ�ص�ص
وت�سجيل خمت�صني يف
املرتولوجيا،
جمال
واملدققني ،وامل�ست�شارين
(الق�سم  5من ال�سيا�سة
الوطنية للجودة يف
فل�سطني)

الن�شاط
ت�شكيل جلنة عمل ُتناط بها مه ّمة تقييم
حمتويات برنامج التعليم احلايل يف امل�ستوى
الثانوي واجلامعي وكذلك تقييم احلاجة
لو�ضع برامج جديدة فيما يتعلق ب�أنظمة
�إدارة اجلودة و�إدارة واجلودة ال�شاملة،
والعمل على اقرتاح برامج جديدة يف هذا
ال�صدد وامل�صادقة عليها
بناء القدرات يف جمال �أنظمة �إدارة
اجلودة وبرامج �إدارة واجلودة ال�شاملة يف
اجلامعات واملدار�س الثانوية

الوقت

ال�سنة (�س) 1
ر1

x

ر2

x

ر3

x

ر4

x

�س2

x

ترويج الربنامج التعليمي اجلديد يف
امل�ستوى الثانوي واجلامعي
ت�شكيل جلنة ت�أخذ على عاتقها مهمة
ت�صميم احلزم التدريبية من �أجل ت�أهيل
(خمت�صني يف جمال املرتولوجيا،
واملدققني ،واملق ّيمني ،واملف ّت�شني،
وامل�ست�شارين وما �إىل ذلك) فيما يتعلق
بعنا�صر البيئة التحتية للجودة وبرامج
التعليمات الفنية الإلزامية
دعم مركز مهارات يف وزارة االقت�صاد
الوطني ،ومركز التدريب التابع مل�ؤ�س�سة
املوا�صفات واملقايي�س الفل�سطينية �إىل
جانب مراكز التدريب الأخرى لكي يتم
االعرتاف بها ب�صفتها مراكز تدريب
وطنية يف امل�سائل املرتبطة باجلودة
والبنية التحتية للجودة
ت�صميم و�إعداد خمطط يُع َنى بت�سجيل
املهنيني من �ش�أنه �أن يحظى بالقبول على
امل�ستوى الدويل
تدريب املدربني فيما يتعلق بالعنا�صر
التي تت�ألف منها البنية التحتية للجودة
وكذلك فيما يتعلق بربامج التعليمات
الفنية الإلزامية

x

x

x

x

x

x

�س3

�س4

�س5

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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امل�ؤ�شر /النتيجة
�إعداد تقرير حول احلالة يف التعليم يف
امل�ستوى الثانوي واجلامعي ،بحيث يتناول
�أنظمة �إدارة اجلودة واجلودة ال�شاملة،
توفر برامج تعليمية مقرتحة وم�صادق
عليها مل�ستوى الثانوي واجلامعي من
�ش�أنها �أن تلبي احتياجات ال�سوق
الفل�سطيني
املعلمني امل�ؤهلني ،توفر مناهج جديدة
يف امل�ؤ�س�سات التعليمية (برامج ،خطة
تعليمية)

امل�ؤ�س�سة الرائدة /املن ّفذة

وزارة االقت�صاد الوطني ،وزارة التعليم
العايل،
م�ؤ�س�سة املوا�صفات واملقايي�س الفل�سطينية

وزارة التعليم العايل ،امل�ؤ�س�سات التعليمية
(اجلامعات واملدار�س الثانوية)

عدد الطالب امللتحقني ،تقارير
التقييم

وزارة االقت�صاد الوطني،
امل�ؤ�س�سات التعليمية

توفر تقييم االحتياجات وتعيني
امل�ؤ�س�سات التدريبية؛ تقدير عدد
املتدربني من جانب الربامج
التدريبية؛ عدد املدربني املعتمدين

وزارة االقت�صاد الوطني ،م�ؤ�س�سة املوا�صفات
واملقايي�س الفل�سطينية ،وحدة االعتماد
الفل�سطينية ،املنظمات املهنية والهيئات
املعنية مبنح ال�شهادات للموظفني

توفر الربامج التدريبية؛ املدربني
املعتمدين؛ الربامج امل�صادق عليها

اللجنة الوزارية امل�شرتكة من الوزارات
م�ؤ�س�سة املوا�صفات واملقايي�س الفل�سطينية،
وزارة االقت�صاد الوطني

توفر الربامج التدريبية؛ الربامج
امل�صادق عليها؛ ومركز التدريب
املعتمد

اللجنة الوزارية امل�شرتكة من الوزارات

ح�صول املدربني على التدريب
الكامل-توفر �سجالت التدريب

امل�ؤ�س�سات التدريبية املخولة (املع ّينة)،
م�ؤ�س�سة املوا�صفات واملقايي�س الفل�سطينية

اجلهات ذات العالقة �أو
امل�ؤ�س�سة الداعمة
اجلامعات ،الهيئات املعنية
بتقييم املطابقة ،وحدة
االعتماد الفل�سطينية،
واجلهات ذات عالقة من
القطاع اخلا�ص

املوارد والتكلفة
التقديرية

�سيتم حتديدها الحقا
اجتماعات
خالل
اللجنة.

وزارة التعليم العايل،
م�ؤ�س�سة املوا�صفات واملقايي�س
الفل�سطينية
م�ؤ�س�سة املوا�صفات واملقايي�س
الفل�سطينية ،وحدة االعتماد
الفل�سطينية ،واجلهات ذات
عالقة من القطاع اخلا�ص
اجلامعات ،واجلهات ذات عالقة
من القطاع اخلا�ص ،الهيئات �سيجري حتديدها
املعنية بتقييم املطابقة ،م�ؤ�س�سة
الحقا خالل اجتماعات
املوا�صفات واملقايي�س
الفل�سطينية ،وحدة االعتماد اللجنة
الفل�سطينية ،املنظمات املهنية

الوزارات وامل�ؤ�س�سات ذات
العالقة
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الهدف املتعلق بال�سيا�سات ( :)5رفع م�ستوى الوعي ب�أهمية اجلودة يف �أو�ساط املنتجني واملوردين وامل�ستهلكني ،وهو ما يعني
العمل على �إ�شاعة ثقافة اجلودة واملحافظة عليها يف احلياة العامة ويف �أو�ساط املجتمع

البند

االجراء املتعلق بال�سيا�سات

الن�شاط
تعيني خبري ات�صاالت لكي يتولىّ مه ّمة
و�ضع خطة �شاملة لالت�صاالت

1.5

ال�سنة (�س) 1
ر1

ر2

x

x

و�ضع خطة لالت�صاالت
�صياغة خطة ُتع َنى باالت�صاالت ورفع
وتطبيقها من �أجل رفع
م�ستوى الوعي باجلودة واحل�صول على
م�ستوى الوعي باجلودة
م�صادقة جمل�س الوزراء عليها
(الأق�سام  6 ،1.4و 7من
ال�سيا�سة الوطنية للجودة
تطوير مواد االت�صاالت ذات ال�صلة (مثل
يف فل�سطني)
الكت ّيبات ،واملل�صقات والأقرا�ص املدجمة
وغريها) وتطبيق ا�سرتاتيجية
االت�صاالت التي ّ
متت امل�صادقة عليها

2.5

�إجراء حوار مع الوزارات،
التنظيمية،
واجلهات
وال�سلطات املحلية حول
م�سائل املرتبطة باجلودة
(الأق�سام  2.6 ،1.4و7
من ال�سيا�سة الوطنية
للجودة يف فل�سطني)

3.5

تنظيم ن�شاطات ت�ستهدف تنظيم حملة �إعالمية جماهريية من
رفع م�ستوى الوعي خالل الن�شر يف مالحق ال�صحف،
ب�أهمية اجلودة يف �أو�ساط والربامج احلوارية التلفزيونية ،والن�شر
القطاعني العام واخلا�ص يف ملحقات املجالت وغريها
بالتعاون مع م�ؤ�س�سة
واملقايي�س ن�شر ر�سالة اجلودة من خالل مالحق
املوا�صفات
ووحدة ال�صحف ،والربامج احلوارية التلفزيونية
الفل�سطينية
وغريها ،وعقد ور�شات عمل لالحتفال
االعتماد الفل�سطينية
(الق�سمان  2.9 ،6من باليوم العاملي لتوحيد املوا�صفات ،واليوم
ال�سيا�سة الوطنية للجودة العاملي للمرتولوجيا ،واليوم العاملي
لالعتماد
يف فل�سطني)

تي�سري احلوار بني اخلرباء ،و�ص ّناع
ال�سيا�سة الرئي�سيني ،والأ�شخا�ص
الرئي�سيني يف القطاع اخلا�ص حول
امل�سائل املرتبطة باجلودة من خالل عقد
االجتماعات املحددة الأهداف واللقاءات

الوقت

ر3

x

ر4

x

�س2

�س3

x

x

x

x

x

x

�س4

�س5

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

اخلطة التنفيذية  -ال�سيا�سة الوطنية للجودة يف فل�سطني

امل�ؤ�شر /النتيجة

تعيني خبري االت�صاالت

امل�ؤ�س�سة الرائدة /املن ّفذة

اجلهات ذات العالقة �أو
امل�ؤ�س�سة الداعمة

املوارد والتكلفة
التقديرية

وزارة االقت�صاد الوطني

امل�صادقة على اخلطة التي ًتع َنى
باالت�صاالت ورفع م�ستوى الوعي
باجلودة

وزارة االقت�صاد الوطني،
م�ؤ�س�سة املوا�صفات واملقايي�س الفل�سطينية،
وحدة االعتماد الفل�سطينية� ،شركة تعمل يف
جمال العالقات العامة واالت�صاالت

مت تطبيق ا�سرتاتيجية االت�صاالت
مواد االت�صال (الأقرا�ص املدجمة،
والكت ّيبات ،واملل�صقات وغريها)

وزارة االقت�صاد الوطني ،وحدة االعتماد
الفل�سطينية ،م�ؤ�س�سة املوا�صفات واملقايي�س
الفل�سطينية

توفر تقارير و�سجالت عن اللقاءات

وزارة االقت�صاد الوطني ،وحدة االعتماد
الفل�سطينية،
م�ؤ�س�سة املوا�صفات واملقايي�س الفل�سطينية

توفر �سجالت عن احلمالت الإعالمية
اجلماهريية

وحدة االعتماد الفل�سطينية ،م�ؤ�س�سة
املوا�صفات واملقايي�س الفل�سطينية

توفر �سجالت احللقات الدرا�سية

وحدة االعتماد الفل�سطينية ،م�ؤ�س�سة
املوا�صفات واملقايي�س الفل�سطينية

الوزارات ،اجلهات التنظيمية،
مم ّثلي ال�صناعة ،ممثلي
التجارة ،جمعيات حماية
امل�ستهلك ،امل�ؤ�س�سات غري
احلكومية ذات العالقة
مب�سائل اجلودة

�سيتم حتديدها الحقا
خاللاجتماعاتاللجنة
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